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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1   กลุมตัวอยาง ไดแก 
ครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 1 – 2  และชวงชั้นที่ 1 – 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน 285 คน  เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา   
5  ระดับ  สถิติที่ใช  ไดแก  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  (คา t – test )  
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบวา   ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ในภาพรวม  4  ดาน   
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับดังนี้   
ดานบริหารงานบุคคล   ดานบริหารทั่วไป  ดานงบประมาณ  และดานวิชาการ  การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จําแนกตามประสบการณและขนาดโรงเรียน พบวา  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study teachers’ satisfaction towards administrative  
behavior  of  basic  education  school  administrators  under Chonburi Educational  Service  Area  
Office 1.  The samples were consisted of  285 teachers who teach in the level of  1 – 2  and  1 – 3.  
The instrument used for collecting data was a rating – scaled questionnaire.  The statistics used 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t – test,  and one-way ANOVA.   
The results  revealed  that  teachers’ satisfaction towards administrative behavior of basic 
educational school administrators in all four aspects and each aspect were at a high level.  
The aspects in descending order were personnel administration, general administration, budget 
and academic affair.  The comparison of teachers’ satisfaction regarding their working experience 
and the size of school revealed no significantly differences. 
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